
                                                                                                            Додаток 2 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  

делегованого представника ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «АВТОМАЙДАН» для участі в Установчих зборах 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) 

 
БЕЗНОСЮК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 

Працює  Директор  ТОВ «ЕМПРЕСА» з 17.02.2016 р.
Громадянство  Україна 
Число, місяць і рік народження 06 липня 1966 р. 
Місце народження  Україна, м. Київ 
Освіта Повна вища, Академія Міністерства 

внутрішніх справ України, 1990 рік, 
правознавець 

Науковий ступінь, вчене звання 
(за наявності) 

 
- 

Володіння мовами  Українська, російська 
Нагороди, почесні звання 
(за наявності) 

 
- 

Досвід роботи у виборних органах - 
 
Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь 
дата займаної посади:  з 01.09.1978 р.  до 
01.08.1988 р. 

Старший інспектор, старший інженер 
Міністерства енергетики та електрифікації  
України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,30 

дата займаної посади:  з 01.09.1988 р.  до 
31.08.2010 р. 

Головний інженер (з виконанням 
обов’язків юриста) Комунального 
підприємства «Київпобутрадіотехніка», 
04050, м. Київ, вул. Пімоненка, 8а 

дата займаної посади:  з 01.09.2006 р.  до 
07.06.2013 р.. 

Юрисконсульт  ТОВ «Охоронні системи», 
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 2 

дата займаної посади:  з 08.06.2013 р.  до 
16.02.2016 р. 

Фізична особа-підприємець, 04070, м. 
Київ, вул. Братська, 10, кв. 22 

дата займаної посади:  з 17.02.2016 р.  до 
т.ч. 

Директор ТОВ «ЕМПРЕСА», м. Київ, вул. 
Металістів, 11А 

 
Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я 
Членство в ІГС  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «АВТОМАЙДАН», 
з 23.10.2014 р. по теперішній час, юрист 

Особисті досягнення 
 

Пропозиції змін до Податкового кодексу, 
нормативно правових актів, які в 
подальшому найшли своє відображення  

Контактна інформація  м. Київ, вул. Басейна, 12, тел. 2464353, e-
mail  Beznosiuk12@gmail.com 

Можливі напрями роботи у Громадській 
раді 

Усі наявні 

 
Посада делегованого представника: юрист_____________  _____О.А.Безносюк_________ 
                                                                          (підпис)                           (П.І.П.) 
Керівник ГО «ГР «АВТОМАЙДАН»   _________________  ____С.О.Коба_____________  
 
«_29_» квітня  2017  р. 
 
 

 



                                                                        Додаток 4 

         ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «АВТОМАЙДАН» 
                                           01001, м. Київ, вул. Басейна, 12 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «АВТОМАЙДАН»  
протягом року до дня подання заяви 

1. Мета та напрями діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
«АВТОМАЙДАН»: 
Мета - Сприяння створенню громадянського суспільства в Україні, підтримка демократії, прав людини та 

свободи слова і створення умов для задоволення і захисту політичних, економічних, соціальних та інших 
інтересів громадян. 
Напрями діяльності – поширення та донесення ідей АВТОМАЙДАНУ до кожного громадянина України, 

формування єдиної команди, яка здатна запровадити в Україні європейські стандарти та цінності, захист 
законних прав та інтересів членів організації, - сприяння проведенню чесних, прозорих та демократичних 
парламентських виборів; - сприяння у виконанні Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, напрацювання на основі європейських цінностей системного плану змін у всіх сферах 
суспільного та економічного життя,здійснення якого забезпечить у стратегічній перспективі вступ України 
до Європейського Союзу. 
2. Досвід роботи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «АВТОМАЙДАН»    

у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади: 

Період Повна назва консультативно-дорадчого органу 

2015, 2016 р.р. Громадська рада при ГУ ДФС у м. Києві 

3. Відомості про проведені заходи, виконані програми, реалізовані проекти:  

Назва Опис  заходу, програми, проекту 

постійно Сприяння проведенню чесних, прозорих та демократичних 
парламентських виборів. 

постійно Сприяння проведенню чесних, прозорих та демократичних 
призначень на керівні посади контролюючих, виконавчих 
органів, в тому числі на посади Комунальних підприємств 
КМДА 

постійно Боротьба з корупційними проявами як в суспільстві, так і в 
органах виконавчої влади 

постійно Відсторонення, покарання та люстрація усіх виконавців 
злочинних наказів - силовиків, прокурорів, суддів. Звільнення 
засуджених, закриття всіх проваджень проти активістів 
Автомайдану та інших братів по боротьбі. Виконання, як 
мобільного підрозділу Євромайдану,  завдань мирного 
спротиву владі: патрулювання вулиць, блокування 
адміністративних будівель і помешкань членів злочинного 
режиму, супроводження та евакуація активістів 

постійно Акції мирного протесту з петиціями та пропозиціями на захист 
«лояльних» законів, або на прийняття «лояльних» Законів та 
нормативно-правових актів, для можливості здійснювати 
господарську діяльність населенням України та м. Києва, 
створювати належний інвестиційний клімат у тому числі у м. 
Києві. 

У т.ч.  24.01.2017 р. Попередня акція – блокування Одеської, Бориспільської та 
Житомирської траси в м. Києві, як важіль для прийняття 
Законопроекту №5567, який пом’якшує умови перебування 



транспортних засобів з іноземною реєстрацією на Україні. 

На протязі 2016-2017 рр. Акція – молодь за здоровий спосіб життя з проведенням 
масових спортивних заходів, в тому числі під приміщенням 
КМДА 

На протязі 2016-2017 рр. Акція – здоровому способу життя – чисте місто, з організацією 
прибирання парків та місць масового відпочинку мешканцями 
м. Києва  

4. Відомості про поданні ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
«АВТОМАЙДАН» відповідному органу письмові обґрунтування пропозицій і зауважень з питань 
формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них 
громадськості: 

Назва Опис  заходу, програми, проекту 

Неправомірності встановлення 
місцезнаходження підприємства у м. 
Києві 

Мета заходу – створення лояльних умов для розвитку 
великого, середнього бізнесу, малого та мікропідприємництва і 
як наслідок – економічне зростання Держави та м. Києва. 
Надані пропозиції. Проект реалізований. 

Правомірності та кількості зустрічних 
звірок 

Мета заходу – створення лояльних умов для розвитку 
великого, середнього бізнесу, малого та мікропідприємництва і 
як наслідок – економічне зростання Держави та м. Києва. 
Надані пропозиції. Проект реалізований. 

Неправомірного збільшення земельного 
податку у м. Києві та шляхи виходу з 
ситуації 

Мета заходу – створення лояльних умов для розвитку 
великого, середнього бізнесу, малого та мікропідприємництва і 
як наслідок – економічне зростання Держави. Надані 
пропозиції. Проект частково реалізований. 

Неможливості одностороннього 
розірвання Договорів на електронну 
звітність з ДПІ 

Мета заходу – створення лояльних умов для розвитку 
великого, середнього бізнесу, малого та мікропідприємництва і 
як наслідок – економічне зростання Держави та м. Києва. 
Надані пропозиції. Проект частково реалізований. 

Зменшення плати за оренду землі Мета заходу – створення лояльних умов для розвитку 
великого, середнього бізнесу, малого та мікропідприємництва і 
як наслідок – економічне зростання Держави та м. Києва. 
Надані пропозиції. Проект частково реалізований. 

Не можливості порушення кримінальної 
справи щодо керівника платника 
податків під час процедури 
адміністративного оскарження 

Мета заходу – створення лояльних умов для розвитку 
великого, середнього бізнесу, малого та мікропідприємництва і 
як наслідок – економічне зростання Держави. та м. Києва 
Надані пропозиції. Проект  реалізований. 

Неконтрольованої кількості податкових 
перевірок одного підприємства 

Мета заходу – створення лояльних умов для розвитку 
великого, середнього бізнесу, малого та мікропідприємництва і 
як наслідок – економічне зростання Держави та м. Києва. 
Надані пропозиції. Проект частково реалізований. 

 
Керівник 
ГО «ГР «АВТОМАЙДАН» 
 
М.П.  

 _____________________ 
                (підпис) 

___С.О.Коба_______________ 
               (П.І.Б.) 

 
 
  
 
 


